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Nasjonal 
tilsynskalender

Forventninger fra et kommuneperspektiv



NKRF- Norges Kommunerevisorforbund

Yrkesfaglig interesseorganisasjon- revisjon/tilsyn av 
kommunal og fylkeskommunal virksomhet

• Ca. 550 personlige medlemmer, 71 
bedriftsmedlemmer; 34 revisjonsvirksomheter og 37 
sekretariater 

• Standardsetting og myndighetskontakt 
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• Rådgivning, veiledning/informasjon, kurs og 
etterutdanning

• Obligatorisk kvalitetskontrollordning

https://www.nkrf.no/
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Forvaltningsrevisjonsregisteret 

• Et søkbart register over gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner av kommunal og 
fylkeskommunal virksomhet siden 2005

 I samarbeid med KS og KMD
• Per dags dato 3536 rapporter, som viser:

• Stort fokus på regeletterlevelse

• Høyest risiko innenfor tjenesteområde helse- og 
omsorg og videregående skole 

• Administrative og organisatoriske prosesser, spesielt 
internkontroll
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Samordning av tilsyn

To bestemmelser i §§ 30 -6  og 30 -7
• Samordning av statlig tilsynsmyndighet 
• Samordning mellom statlig tilsynsvirksomhet og 

kommune/fylkeskommune 

 Bedre samspill vil styrke læringseffekten for 
alle parter

 Legge til rette for riktig utnyttelse av offentlige 
ressurser 
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Kommunal egenkontroll

• Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden 
utarbeide en plan som viser på hvilke områder det 
skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner.

• Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering

• Kommunedirektøren skal rapportere til 
kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og 
om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.
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Nasjonal tilsynskalender

• Toveis informasjon om aktuelle tilsynstema og planlagte 
tilsynsaktiviteter overfor kommunene

• Samarbeid rundt tilsynstema der dette er 
hensiktsmessig? 

• En gitt dato for sekretariatene til å rapportere inn til 
kalenderen (frivillig?) det kontrollutvalget har planlagt av 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for kommende 
år

• Statlige tilsynsmyndigheter ser mot dette i sin 
detaljplanlegging (utplukket av kommuner) 
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• En gitt dato der planlagte statlige tilsyn legges inn, slik at 
sekretariatene kan foreslå ev. justeringsbehov for 
kommunene

• En mulighet for å abonnere på varsel om 
planlagte/endringer/gjennomførte tilsyn for bestemte 
kommuner eller bestemte tema vil være nyttig for 
KU/sekretariat og kommunal revisjon. 

• Samordningsmøter mellom alle parter, inkludert revisjon 
og sekretariat? 
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9Takk for oppmerksomheten!
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